PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
2018

Motiu de la proposta i objectius

PROPOSA
I DECIDEIX

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS 2018

AJUNTAMENT DE MAÓ

AJUNTAMENT DE MAÓ

ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

VALIDACIÓ DE LES PROPOSTES

Els Pressupostos Participatius de Maó 2018 són un procés de
participació ciutadana mitjançant el qual es posa a la disposició
de la ciutadania la possibilitat de proposar i decidir inversions i
activitats que puguin millorar algun àmbit del municipi de Maó.

La Comissió Tècnica validarà les propostes que siguin:

Seguim fent pedagogia de la cosa pública, de la gestió transparent i de la comunicació entre ciutadania i Administració, per
aprofundir en la democratització de la nostra comunitat.

PARTICIPACIÓ
La ciutadania del municipi de Maó podrà participar a:
- La presentació de propostes
- Les trobades als barris
- La votació de les propostes finalistes
Pot presentar propostes i votar tota persona major de 16 anys
empadronada a Maó.

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
Propostes d’inversió i/o propostes d’activitats.
Quantia: 200.000 €
Import màxim de 50.000 € per proposta.
No hi ha número limitat de propostes.

- Propostes de barri, ciutat o municipi
- D’interès general
- De competència municipal
- Legalment viables
- Tècnicament realitzables
- Que respectin el vigent marc jurídic i legal
- Que siguin inversions -o activitats- amb principi i final

Emplenant el formulari que trobareu en aquest díptic,
o també el trobareu en línia a
www.ajmao.org/pparticipatius
Enviant-les a pparticipatius@ajmao.org o, presencialment,
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, Plaça Constitució, 1.
.

Adreça electrònica o telèfon

VOTACIÓ DE LES PROPOSTES
En línia, a través de la pàgina web
www.ajmao.org/pparticipatius
Presencialment:
Oficina d’Atenció Ciutadana,
Plaça Constitució, 1

FASES DEL PROCÉS:
FASE 1.
FASE 2.
FASE 3.
FASE 4.

COM ES PRESENTEN LES PROPOSTES?

DNI

Presentació dels Pressupostos Participatius:
15 de maig 19.00h, a Ca n’Oliver
Presentació de propostes
14 al 31 de maig
Validació de propostes
1 al 14 de juny
Votació de propostes
15 a 25 de juny

ON PUC TROBAR MÉS INFORMACIÓ?
Telemàticament a:
www.ajmao.org/pparticipatius
També a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
Plaça Constitució, 1
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